نام فرآیند  :توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینهاي
دو

شماره بازنگري

مدیریت و تامین اعتباااا هزینا ای بارای

1

كد فرایند
خدمت توليد شده

تاریخ بازنگري

1396/01/05

تحقق اهداف دولت
تامین اعتبااا الزم بارای تحقاق اهاداف برناما ای ذیا فصال متتفا هزینا ای

هدف فرآیند (نيازها و انتظارات مشتري فرآیند)

نوع فرآیند

اهداف استراتژیك مرتبط

دامنه كاربرد

متولي و پاسخگوي نتایج فرآیند (صاحب فرآیند)

ناظر فرآیند

ذي نفعان فرآیند

محرك فرآیند

دستگاههای دااای بلدج هزین ای استانی

اصفی
تهی و تنظیم بلدج

تامین اعتبااا هزین ای یک سال دستگاه های تابع استان آذابایجان شرقی

معاونت هماهنگی بلدج
ایاست سازمان مدیریت و برنام ایزی استان
سازمان برنام و بلدج کشلا ،دستگاه های اجرایی استان ،دیالان محاسابا اساتان،
ادااه ک بازاسی ،ادااه ک املا اقتصادی و دااایی استان
ضروا تامین منابع مالی برای جبران خدمت کااکنان و اجارای برناما هاای تعریا
شده برای دستگاه های مرتبط استان ب استناد قلانین و مقراا ملجلد

نام فرآیند :توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینهاي
دو

كد فرایند

شماره بازنگري1 :

تاریخ بازنگري1396/01/05 :

 -1قانلن برنام پنج سال تلسع
 -2قلانین بلدج سنلاتی
قوانين و
آیيننامههاي
مرتبط با فرآیند

 -3ضلابط ،آییننام ها و دستلاالعم های بلدج سنلاتی
 -4قانلن تنظیم بتشی از مقراا مالی دولت و قلانین الحاق مربلط ب آن
 -5قانلن استتدام کشلای
 -6قانلن محاسبا عملمی
 -7قانلن مدیریت خدما کشلای
 -8قانلن برنام و بلدج

سيستمها و منابع

سامان سبا

اطالعاتي مرتبط

 -1بلدج  :برنام مالی دولت است ک برای یک سا مالی تهی و حاوی پیش بینی داآمدها و ساایر مناابع تاامین
تعاریف و

اعتباا و برآواد هزین ها برای انجام عمفیاتی ک منجر ب نی ب برنام ها و اهداف مترتب ب این برنام ها میگردد.

اصطالحات

 -2اعتبااا هزین ای :اعتبااا یک سال ک دا قانلن بلدج سنلاتی ب تفکیک استان بارای اجارای فعالیاتهاای
برنام ای دستگاه ذی شمل استان داج میشلد.
 -1قاااالانین بلدجاااا /
مجفس

دریافتيها/
تامينكنندگان

 -2ضاااالابط اجرایاااای
بلدج  /هیئت وزیران
 -3دستلاالعم تنظایم
ملافقتنام /سازمان برنام

خروجیها -1 :ملافقتنام های هزین ای
خروجيها -2 /اسناد مربلط ب تتصیص اعتبااا هزین ای /مشتریان :سازمان
مشتریان

برنام و بلدج کشلا ،سازمان املا اقتصادی و دااایی ،دیلان محاسبا
و ادااا ک و دستگاههای مشمل اعتبااا استانی

و بلدج کشلا
شرح فرآیند و فعاليت هاي اصلي آن
ا -دایافت ابالغ ،دستلاالعم و ضلابط ناظر بر تهی و تنظیم بلدج دستگاه های دااای اعتبااا هزین ای استانی
 -2براسی و تلزیع اعتباا بین دستگاه های اجرایی براساس نرم ها و الگلی مدون
 -3تصلیب اعتبااا هزین ای ب تفکیک دستگاه دا شلاای برنام ایزی و تلسع استان
 -4ابالغ اعتباا ب دستگاههای ذینفع و داخلاست ااائ پیشنلیس ملافقتنام متناسب با ساز و کاا بند «ی» ماده  28قانلن الحاق ()2
 -5تنظیم پیش نلیس ملافقتنام ازطرف دستگاههای اجرایی دا سامان سبا
 -6براسی پیشنلیس ملافقتنام دا سازمان و سپس تایید نهایی از لحاظ انطباق با ضلابط و عمفیا مجاز دا سامان
 -7چاپ ملافقتنام و مبادل میان سازمان و دستگاه اجرایی مربلط و ااسا ب مراجع ذیابط از طریق شبک دولت
 -8ابالغ تتصیص اعتباا هزین ای ب تفکیک منابع ب استان و تعیین سق پرداختی ب دستگاههای اجرایی دا کمیت تتصیص استان
 -9ابالغی سق تتصیص اعتبااا هزین ای دا مقاطع معین ب دستگاه های اجرایی
 -10ااائ پیشنلیس تتصیص بر اساس فص و برنام تلسط دستگاه اجرایی
 -11صدوا برگ تتصیص و ابالغ ب دستگاه اجرایی و خزان معین استان

نام فرآیند  :توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینهاي
كد فرآیند

دو

تاریخ بازنگري1396/01/05 :

شماره بازنگري1 :

نقاط نظارتي و كنترلي فرآیند
اعایت قلانین و مقراا و ضلابط دا ملافقتنام های هزین ای
شاخصهاي پایش و اندازهگيري
زمان تلزیع اعتبااا و مبادل ملافقتنام های هزین ای
اجرای قانلنی و ضابط مند املا بلدج ایزی اعتبااا
هزین ای
نمودار فرآیند (براساس ) BPMN

معيارهاي پذیرش

با تلج ب مفاد ضلابط ملجلد
 100داصد

مسئول پایش و

دوره پایش و

اندازهگيري

اندازهگيري

گروه تففیق برنام و
بلدج استان

ساالن
ساالن

ایاست جمهلای
سازمان برنام و بلدج کشلا
سازمان مدیریت و برنام ایزی آذابایجانشرقی
نام سند :براسی فرایند املا بلدج ایزی و مبادل ملافقتنام های اعتبااا
ففلچاا شمااه س

هزین ای

شرو
سازمان برنام و بلدج کشلا
ابالغ بتشنام و ضلابط اعتبااا
سازمان برنام وبلدج

استان

براسی و تلزیع دستگاهی اعتبااا

هزین ای

شلاای برنام ایزی

تصلیب اعتبااا

هزین ای

سازمان برنام و بلدج استان

ابال ب دستگاه اجرایی استان
دستگاه اجرایی استان

1

واود و تکمی

اطالعا

دا سامان سبا

گروه تففیق

2

براسی نهایی ملافقت نام

آیا ملافقت می شلد

1

بفی

معاونت بلدج

3

2

براسی ملافقت نام

خیر

آیا ملافقت
میشلد
بفی

ابالغی

ایاست جمهلای
سازمان برنام و بلدج کشلا
سازمان مدیریت و برنام ایزی آذابایجانشرقی
نام سند :براسی فرایند املا بلدج ایزی و مبادل ملافقتنام های اعتبااا
ادام ففلچاا شمااه س

دستگاه اجرایی استان

چاپ و ام ا ملافقتنام

سازمان برنام و بلدج استان
ام ا و مبادل نهایی تلسط ایاست

دبیرخان
 -1شمااهگ اای و اسکن ملافقتنام
 -2ااسا ملافقتنام از شبک دولت ب :
سازمان املا اقتصادی و دااایی استان
دیلان محاسبا استان
ذیح ا دستگاه مربلط
گروه تففیق برنام و بلدج
گروه مربلط

بایگانی
سلابق

پایان

هزین ای

نام فرآیند  :توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزینهاي
شماره بازنگري 1 :

كد فرآیند

دو

تاریخ بازنگري

مستندات سوابق و گزارشهاي مرتبط

تاریخ بازنگري 1396/01/05 :

سوابق بازنگري فرآیند
سطح بلوغ فرآیندي

خالصه نتایج و بهبودها

واحدهاي درگير در اجراي فرآیند

 -1دستگاههای اجرایی و نظااتی مرتبط
 -2گروه مرتبط
تهيهكننده :معاونت هماهنگي امور بودجه

 -3گروه تففیق
 -4دبیرخان
تایيد كننده :وحيد جاللي

تصویبكننده  :داود بهبودي

سمت :معاون هماهنگی املا بلدج
ام ا :

سمت :ائیس سازمان
ام ا :

-1عنلان خدمت :مدیریت و تامین اعتبااا هزین ای برای تحقق اهداف دولت

-2شناس خدمت 10011712000 :و 100117713000

 -4مشتصا خدمت

نام دستگاه مادا :سازمان برنام و بلدج کشلا
شرح خدمت

مدیریت و تامین اعتبااا هزین ای برای تحقق اهداف دولت

نل خدمت

 خدمت ب شهروندان () G2C
 خدمت ب ک ب و کاا()G2B
 خدمت ب دیگر دستگاه های دولتی
() G2G

ماهیت خدمت

 حاکمیتی

سطح خدمت

 مفی

اویداد مرتبط با :

تللد

نحله آغاز خدمت

 منطق
ای
آملزش
بیم

 شهری

 استانی

سالمت

مالیا

 ازدواج

بازنش تگی

ک ب و کاا

تقاضای گیرنده خدمت

 فرااسیدن زمانی مشتص

 تشتیص دستگاه

سایر... :

 اوستایی

تامین اجتماعی

مدااك و
گلاهینام

ثبت مالکیت
وفا

سایر

 اخداد اویدادی مشتص

قوانین و ضوابط برنامه و بودجه

مدااك الزم برای
انجام خدمت

قانون برنامه پنج ساله ،قانون بودجه ،ضوابط و مقررات

قلانین و مقراا
باالدستی
آماا تعداد خدمت
گیرندگان

دستگاه های اجرایی استان دااای اعتبااا استانی

 تصدی گری

تاسی ا شهری

 فص

 ...خدمت گیرندگان دا   :ماه

 سا

-5جزییا خدمت

متلسط مد زمان
ااای خدمت :
 یکباا برای همیش

تلاتر

 ...باا دا   :ماه

 سا

 فص

تعداد مراجع
ح لای
هزین ااای خدمت
(ایا ) ب خدمت
گیرندگان
0

مبفغ (مبالغ)
0

شمااه ح ا (های) بانکی

پرداخت بصلا الکترونیک


0




https://azsharghi.mporg.ir
نام سامان مربلط ب خدمت الکترونیکی بلدن هم یا بتشی از آن:
مراح خدمت

دا مرحف اطال

 -6نحله دسترسی ب خدمت

آداس دقیق و م تقیم خدمت دا وبگاه دا صلا الکترونیکی بلدن هم یا بتشی از آن

اسانی خدمت

-3

ااائ دهنده

نام دستگاه اجرایی :سازمان مدیریت و برنام ریزی استان آذابایجان شرقی

نل متاطبین

خدمت

(این ق مت تلسط سازمان برنام و بلدج کشلا تکمی می شلد).

http://saba.mporg.ir
http://saba.mporg.ir

نل ااائ

اسان ااتباطی خدمت

 الکترونیکی

 تففن همراه (برنام کاابردی)
 اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)
 ااسا پ تی
 پ ت الکترونیک
 پیام کلتاه
 تففن گلیا یا مرکز تماس
 سایر (با ذکر نحله دسترسی) مکاتبا اداای













دستگاههای اجرایی برخلاداا از












مراجع کااشناسان طرح و برنام

اعتبااا استانی ب سازمان
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online

(Batch)



























)(Batch

-9عناوین

فرایندهای خدمت

online
 -1امور بودجه ریزي اعتبارات هزینه اي






















ایاست جمهلای
سازمان برنام و بلدج کشلا
سازمان مدیریت و برنام ایزی آذابایجانشرقی
نام سند :براسی و ابالغ تتصیص هزین ای
ففلچاا شمااه چهاا
شرو
سازمان برنام وبلدج کشلا

ابالغی

ابالغ تتصیص
1
سازمان مدیریت و برنام ایزی

دعل

نام

از اع ا کمیت تتصیص

کمیت تتصیص
یادداشت 1

براسی و تعیین سق

پرداختی

سازمان مدیریت و برنام ایزی

ابالغ ب دستگاه

دستگاه اجرایی

1

پیشنهاد تلزیع تتصیص دا سامان بر اساس فص
برنام

گروه تففیق سازمان
2

براسی تتصیص

1
خیر

آیا ملاد تائید
میباشد

ائیس سازمان

 -1تایید و ام ا
 -2ابالغ ب دستگاه و خزان

بایگانی
سلابق

پایان

و

